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Zajedničko čitanje slikovnica sa našom djecom i učenicima predstavlja mogućnost za zajedničko druženje i učenje.

Slikovnice nam otkrivaju nove perspektive. Slikovnice nam pomažu da otkrijemo zadovoljstvo istraživanja, da savladamo vještinu učenja, da učimo 
kako da pronađemo pravu informaciju, kako da dođemo do novih ideja ili da proširimo i obogatimo one koje već imamo. Knjige nas podstiču na akciju. 
One nam mogu dati ideju da stvorimo nešto novo, da odemo nekud, da popričamo sa drugim ljudima i da obratimo pažnju na stvari, događaje i ljude 
oko nas. Dozvolite djeci da slobodno koriste svoju imaginaciju. Osmislite interesantne aktivnosti poslije čitanje slikovnica. Proširite teme razgovora 
koje nude ovi tekstovi. Postavljajte otvorena pitanja koja podstiču kritičko mišljenje djece i razvijaju njihovu kreativnost. Čitanje slikovnica je samo 
mali korak u procesu kontinuiranog učenja koji traje cio život i trebamo biti ponosni što pomažemo našoj djeci u tom procesu. 

Ovo je samo prvi korak dugog putovanja kroz svijet fantazije.

Uživajte u čitanju!

Добредојдовте на страниците на оваа приказна од „Нашата прва библиотека“

Заедничкото читање сликовници со нашите деца или ученици претставува можност за заедничко дружење и учење.

Сликовниците ни откриваат нови перспективи. Сликовниците ни помагаат да го откриеме задоволството на истражувањето, да ја совладаме 
вештината на учење, да учиме како да најдеме вистинска информација, како да дојдеме до нови идеи или да ги прошириме и збогатиме оние кои 
веќе ги имаме. Книгите нè поттикнуваат на акција. Тие можат да ни дадат идеја да создадеме нешто ново, да отидеме некаде, да разговараме 
со другите луѓе и да обрнеме внимание на нештата, настаните и луѓето околу нас. Дозволете им на децата слободно да ја користат својата 
имагинација. Смислете интересни активности по читањето на сликовниците. Проширете ги темите за разговор кои ги нудат овие текстови. 
Поставувајте отворени прашања кои го поттикнуваат критичкото мислење кај децата и ја развиваат нивната креативност. Читањето сликовници е 
само мал чекор во процесот на континуирано учење кој трае цел живот и треба да бидеме горди што им помагаме на нашите деца во тој процес.

Ова е само првиот чекор на долгото патување низ светот на фантазијата.

 Уживајте во читањето! 
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Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ е спроведуван од Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со 
Министерството за образование и наука на Република Македонија. 
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Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“, sprovodio se od Fondacije za obrazovne i kulturne inicijative „Korak po korak“ u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje 
i nauku Republike Makedonije.
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     ден ден, Бен играше фудбал со своите пријатели. 
Кога даде гол, неговите пријатели извикаа: 

„Браво Бен. Ти си најдобар! Ти си кралот на фудбалот“.

На Бен му се допадна тоа.

   ednog dana, Ben je igrao fudbal sa svojim prijateljima.

Kada je dao gol, njegovi prijatelji uzviknuše: „Bravo Ben. 
Ti si najbolji! 

Ti si kralj fudbala“.

Benu se to dopalo.
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   аа вечер, Бен сони сон. Неговите другарчиња извикуваа: 

„Кралот Бен! Кралот Бен! Ти не мора да правиш ништо. 
Ние ќе правиме сѐ за тебе“.

    o veče Ben je sanjao jedan san. Njegovi su drugovi  uzvikivali:

„Ben, kralju! Ben, kralju! Тi ne moraš raditi ništa.

Mi ćemo raditi sve za tebe“.
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     ога се разбуди, Бен рече: „Јас сум кралот Бен!“ 

Ѝ нареди на сестра си Ана: „Намести ми го креветот!“

„Нема!“, викна Ана и побегна во другата соба.

     ada se probudio, Ben reče:

„Ја sam kralj Ben!“ 

Naredio je sestri Ani: „Namjesti mi krevet!“

„Neću!, viknu Ana i pobježe u drugu sobu.
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     ен отиде во кујната. „Јас сум кралот Бен!“ ѝ подвикна 
тој на Мама. „Донеси ми леб, млеко и овошје веднаш!“

„Да беше бебе, со задоволство ќе те нахранев“, одговори 
Мама. „Ама веќе не си”.

     en ode u kuhinju.

„Ја sam kralj Ben!“, podviknu i na mamu. „Donesi mi hljeba, 
mlijeka i voća odmah!“

„Da si beba, sa zadovoljstvom bih te nahranila“, оdgovori mama. 

„Аli više nisi.”
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     ога дојде време за на училиште, Бен рече: „Тато, јас 
сум кралот Бен. Заврзи ми ги чевлите!“

„Можеш сам да си ги заврзеш“, одговори Тато.

Тој излета низ вратата.

     ada dođe vrijeme za školu,

Ben reče: „Таta, ja sam kralj Ben.

Zaveži mi cipele!“

„Моžeš ih sam zavezati“, оdgovori tata.

On proleti kroz vrata.
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     опнувајќи се од своите врвки, Бен тргна кон училиштето. 
Кога ја сретна својата другарка Џеси, тој ѝ рече: „Јас сум 
кралот Бен! Носи ми ја чантата до училиште“.

„Носи си ја сам, како секој друг!“ одговори Џеси. „Кому му 
спотребал крал?“ Таа потрча кон училиштето.

    apletajući se na svoje vezice, Ben je krenuo ka školi. 

Kada je sreo svoju drugaricu Džesi, reče joj: 

„Ја sam kralj Ben! Nosi mi tašnu do škole“.

„Nosi je sam, kao i svi ostali!“, оdgovori mu Džesi. 

„Коme je zarebao kralj?“

Ona potrča ka školi.
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     ога Бен стигна во училиштето, неговите пријатели играа фудбал. 
Дори се готвеше да ја шутне топката, но Бен ја оттурна.

„Јас сум единствениот кој може да даде гол!“ рече тој. 

Бен даде гол, но никој не се радуваше.

Неговите другари не рекоа ни збор.

     ada je Ben stigao u školu, njegovi su prijatelji igrali fudbala. 

Dori se spremao da šutne loptu, ali ga Ben gurnu. 

„Ја sam jedini koji može dati go!“, reče on.

Ben dade go, ali se niko nije radovao.

Njegovi drugovi nisu rekli ni riječ.
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    а време на училишниот ден никој не прозборе со Бен. 

Тој беше многу осамен крал. Кога училишниот ден заврши, 
Бен тргна накај дома. Се обиде да ја втаса Џеси, но таа 
трчаше многу брзо. Наеднаш, таа се сопна и падна.

    a vrijeme školskog dana niko nije progovorio sa Benom.

On je bio usamljeni kralj.Kada je školski dan završio, 

Ben krenu kući. Pokušao je da stigne Džesi, ali ona je trčala veoma brzo. 

Odjednom se saplete i pade.
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     ен за момент заборави дека е крал.

„Добро си?“ ја праша тој Џеси. „Дај да ти ја носам торбата“. 

Бен ја носеше торбата на Џеси сѐ до дома.

„Ти си многу добар другар“, му рече Џеси.

     en je zaboravio da je kralj.

„Jesi dobro?”, pitao je Džesi. „Daj, nosit ću ti torbu.“

Ben joj je nosio torbu sve do kuće.

„Тi si mnogo dobar drug“, reče mu Džesi.
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      ред куќата на Бен, Мама носеше полни торби од пазар. Кога 
се обиде да ја отвори вратата, шест портокали испаднаа од 
едната торба.

„Јас ќе ги соберам!“, се понуди Бен и се наведна да ги собере 
портокалите.

„Ангелче мое“, рече Мама.

 spred Benove kuće, mama je nosila pune torbe sa pijace. 

Кada je pokušala otvoriti vrata, 

šest narandži ispade iz jedne torbe.

„Ја ću ih pokupiti!“, ponudi se Ben i nagnu se da pokupi narandže. 

„Аnđelu moj,“ reče mama.
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     на изгледаше загрижено и тажно.

„Што те мачи?“, ја праша Бен.

„Никаде не можам да си го најдам мечето“, одговори Ана.

„Јас ќе ти помогнам“, рече Бен. Го најде мечето во својот разместен кревет.

„Бен, ти си најдобриот брат на светот!“ рече Ана.

      na je izgledala zabrinuto i tužno.

„Šta te muči?“, upita je Ben.

„Ne mogu nikada naći mog medu“, оdgovori Ana.

„Ја ću ti pomoći,“ reče Ben.

Našao je medu u svom rasturenom krevetu.

„Bene, ti si najbolji brat na svijetu!“, reče Ana.
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    ога Тато се врати од работа, воздивна: „Леле колку сум 
уморен, едвај стојам“. 

Бен му ги донесе влечките и му ги обу. 

Тато го гушна. „Ти си моето кралче!“, рече тој. 

„Јас не сум крал“, одговори Бен.

    ada se Tata vratio s posla, uzdahnuo je: 

 „Uh, kako sam umoran, jedva stojim“.

Ben mu donese i obu papuče. Таta ga zagrli.

„Ti si moj kraljić!“, on reče.

„Ја nisam kralj“, govori Ben.
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   аа вечер, додека месечината светеше низ 
прозорецот, Бен сонуваше прекрасен сон.

Сите негови другари викаа: „Бен, Бен, Бен!“

   u večer, dok je mjesec sijao kroz prozor, Ben je sanjao prekrasan san.

Svi njegovi drugovi su uzvikivali:

„Ben, Ben, Ben!“
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    ога се разбуди, Бен реши: „Денеска јас не сум 
крал. Јас сум Бен“. 

Потоа истрча да си игра со другарите.

    ada se probudio, Ben je riješio: „Danas ja nisam kralj. Ја sam Ben“.

Poslije otrča vani da se igra sa drugovima.
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За Фондацијата „Чекор по чекор“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ - Македонија го поддржува развојот на 

отвореното општество реализирајќи активности во областа на образованието, уметноста, културата, издаваштвото, 

како и човековите (детските) права и граѓанското општество. Фондацијата води, координира, учествува и директно 

спроведува активности кои промовираат иновации, напредок и развој на работата во предучилишните установи и 

основните училишта во Република Македонија. 

Фондацијата се фокусира на следните цели и приоритети: 

 - Постојан професионален развој на вработените во детските градинки, основните и средните училишта 

 - Подигање на свеста за важноста од квалитетно образование за развојот на детето 

 - Унапредување на знаењата и вештините кај децата и младите 
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www.stepbystep.org.mk

Проект на УСАИД „Со читање до лидерство“
Projekat USAIDa „Čitanjem do liderstva“


